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Instituto de Psicologia e Neuropsicologia do Porto
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DESTINATÁRIOS:
Terapeutas da fala, psicólogos, professores, formadores,
educadores, cantores, actores, radialistas, políticos,
jornalistas, vendedores, telefonistas, controladores aéreos,
secretários, empresários, advogados, padres/pastores, ou
qualquer outra pessoa que utilize a voz como ferramenta
primordial de trabalho.
FORMADOR: Dr. Bruno Camacho da Côrte
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TÉCNICA VOCAL
PARA PROFISSIONAIS DA VOZ
Carga Horária: 8 horas

_ APRESENTAÇÃO
Os profissionais da voz (professores, formadores, educadores, telefonistas, etc.) são um grupo profissional que apresenta um elevado risco vocal em
virtude do tempo e condições de utilização a que diariamente expõe a sua voz. Esta formação tem como finalidade informar e contribuir para a prevenção
do uso profissional da voz através da informação sobre o seu mecanismo, sinais e sintomas de patologia, e estratégias de prevenção e aquecimento vocal.

_ OBJETIVOS
- Conhecer o funcionamento do aparelho fonador e mecanismos básicos de produção vocal, com referência às patologias vocais mais comuns, tipos de
disfonia, sintomas e factores causais.
- Dotar o profissional da voz de estratégias de prevenção de mau uso e abuso vocal.
- Dotar o profissional da voz de técnicas vocais com o objetivo de potenciar o seu aparelho vocal e prevenir o aparecimento de perturbações vocais.
- Treinar o profissional da voz através de exercícios práticos, utilizando um programa de aquecimento e arrefecimento vocal.

_ CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
- Funcionamento do aparelho fonador.
- Tipos de disfonia / Patologias vocais.
- Sintomas vocais.
- Estratégias de prevenção de mau uso e abuso vocal.
- Sinais de risco/alerta de patologia vocal.
- Impacto da patologia vocal na qualidade de vida.
- Padrões de postura corporal, respiração e projeção vocal.
- Técnicas facilitadoras para a promoção de uma melhor qualidade vocal.
- Programa de aquecimento e arrefecimento vocal.

_ DESTINATÁRIOS
Terapeutas da fala, psicólogos, professores, formadores, educadores, cantores, atores, radialistas, políticos, jornalistas, vendedores, telefonistas,
controladores aéreos, secretários, empresários, advogados, padres/pastores, ou qualquer outra pessoa que utilize a voz como ferramenta primordial de
trabalho.

_ FORMADOR
DR. BRUNO CAMACHO DA CÔRT E (Terapeuta da Fala na Unidade Local de Saúde do Alto Minho, Licenciado em Terapêutica da Fala pela Escola Superior de
Saúde do Alcoitão, Pós-Graduado em Motricidade Orofacial pelo ISAVE, Mestrando em Ciências da Fala e da Audição na Universidade de Aveiro).

Para mais informações, contacte-nos.
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